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Anotace  

Cílem řešení dizertační práce je vícerozměrný lineární model opotřebení kruhového 

krystalizátoru formátu 410 mm, který je založen na fuzzy shlukové analýze značek 

odlévaných ocelí.  

Vytvořený model má sloužit jako základ pro podporu prediktivní údržby 

krystalizátorů, kdy je možné, na základě zadání počtu odlitých taveb a plánovaných 

odlévaných taveb rozdělených do shluků příbuzných taveb, stanovit průměrnou dolní 

konicitu kruhového krystalizátoru, která plní funkci diagnostického parametru prediktivní 

údržby. Mezní hodnotou tohoto parametru je hodnota 1, resp. hodnota, při které je za 

normálních technologických podmínek předpokládána normální kvalita plynule litých 

předlitků.  

Další možností využití vytvořeného modelu opotřebení je podpora výrobního 

rozvrhování výroby na zařízení plynulého odlévání oceli, kdy vytvořený model bude 

základem algoritmu pro stanovení počtu taveb v jednotlivých shlucích, které bude možno 

odlít na krystalizátoru do dosažení mezního stavu. Výsledkem podpory, tak budou možné 

kombinace počtů taveb oceli v jednotlivých shlucích a uživatel si vybere vhodnou kombinaci 

na základě výrobních zakázek. 

Řešení je založeno na analytickém zpracování provozních dat o odlévaných ocelích 

ve vztahu k opotřebení krystalizátoru, které je způsobeno odlévání těchto ocelí.  

Klíčová slova: 

Prediktivní údržba, krystalizátor, podpora rozhodování, model opotřebení, fuzzy 

shlukování. 

 

Annotation 

The aim of the thesis is multidimensional linear ring mold´s wearing model, which is 

based on fuzzy cluster analysis of casted steel grades. 

The model should serve as a base to support the predictive mold maintenance. 

According to number of smelting casts and planned smelting casts, divided into clusters of 

related structures, it is possible to determine the lower average taper of the mold. The lower 

average taper of mold is the main function parameter of diagnostic predictive maintenance. 

The limit value of this parameter is value “1”, or value at which the normal quality of 

continuously casted blanks are supposed for normal technological conditions.  

The other usage of model using is the support of production scheduling for continuous 

steel casting device, when model is going to be a base of algorithm for determination of 

melt´s numbers in each clusters. The combination of steel melts numbers is the result and 

user can choose the suitable combination according to production order.   

The solution is based on analytical processing of operating data according to mold 

wear caused by amount of casted steel grades. It´s assumed that the advantage of proposal 

solution is its universality for all molds of the same format, which are related to specific 

equipment for continuous steel casting devices. The solution rely on operational and 

diagnostic data from at least one mold, on which basis could be able to determine significant 

coefficients of each cluster concerning mold wear. 

Keywords: 

Predictive maintenance, mold, decision support, wear model, fuzzy clustering  

 

 



 

 

 

1. ÚVOD 
  Plynulé odlévání je v současné době nejrozšířenější progresivní a moderní 

technologií uplatňovanou v hutnictví při výrobě oceli, zejména je pak kladen vysoký důraz 

na její kvalitu. Chtějí-li výrobci oceli zůstat konkurence schopni na světovém trhu s plynule 

odlévanou ocelí, musí tak nezbytně zavádět dokonalejší řízení procesu, a to především 

v oblasti operativního řízení výroby.  To je podmíněno zkvalitněním prvotní evidence o 

výrobě, sledováním ekonomických údajů v potřebném detailu (např. na značku oceli, 

skupinu značek, podle pecních agregátů, výrobních způsobů apod.) a to tak, aby tyto údaje 

byly známy poměrně v krátkém časovém odstupu po provedených tavbách a mohly tak být 

v procesu operativního řízení a plánování výroby efektivně využity.  

Pomocí lepšího monitorování a řízení tak mohou zlepšit jakost oceli a s nižšími náklady 

zabezpečovat požadavky zákazníků, co se týče rozměrů, značek, množství a vlastností. 

To samozřejmě platí i pro odlévání oceli na zařízení plynulého odlévání (ZPO). Obdobně 

jako v jiných oblastech, i zde jsou důležitým nástrojem počítačové modely, používané pro 

predikci a řízení procesu. Ty vnášejí do provozu ZPO flexibilitu tím, že dávají operátorům 

možnost měnit licí rychlost a současně udržet v požadovaném rozmezí důležité parametry 

procesu (např. teploty bram nebo polohu konce tekutého jádra).  

V případě, že ocel na ocelárně je odlévaná na ZPO, pak z hlediska operativního řízení je 

nejdůležitější zachování lití v sekvenci. Následkem by byla velká časová ztráta, která by 

měla návazný vliv i na všechna technologická zařízení v celém výrobním řetězci ocelárny a 

negativně by se promítla do ekonomických ukazatelů výroby.  

Faktor, kterým je zmiňovaná kvalita oceli, ovlivňuje kromě mnoha různých aspektů 

také stav krystalizátoru, který patří mezi nejdůležitější části zařízení plynulého odlévání.  

Krystalizátor musí být schopen řešit zásadní problém, jakým je prvotní odvod tepla 

vzniklého při licím procesu, který způsobuje chladnutí oceli a dává tak vzniku ztuhlé licí 

kůře. Svým konstrukčním řešením a účinností odvodu tepla ovlivňuje jak výkonnost, tak 

rentabilnost licího stroje, ale také kvalitu plynule litého předlitku (PLP).  

Proměřováním jeho vnitřních rozměrů a tím i sledováním jeho opotřebení lze předejít 

značným ztrátám při výrobě. Zvýšené opotřebení krystalizátoru dává totiž větší 

pravděpodobnost vzniku průvalů a zhoršuje kvalitu plynule litého předlitku vznikem 

povrchových vad způsobených převážně nedostatečným odvodem tepla. 

K tomuto účelů bylo provedeno několik měření v průběhu technického života na měděných 

vložkách kruhového krystalizátoru o vnitřním průměru 410 mm systémem MKL 100/420 

společnosti DASFOS v.o.s. Tento systém proměřuje kruhovost vnitřního průřezu vložky 

krystalizátoru po celém jejím obvodu a výšce na 18 - ti hladinách. Naměřené hodnoty pak 

byly dány do souvislosti s provozními záznamy týkající se parametrů odlévaných ocelí na 

zvolených krystalizátorech.  

Prezentované řešení ve formě modelu opotřebení vložek krystalizátorů, s využitím 

jak konvenčních tak i nekonvečních technik modelování procesů, rozvíjí tuto problematiku 

o nový komplexní přístup zahrnující podporu prediktivní údržby krystalizátoru, kterou lze 

zároveň využít pro optimalizaci výrobního rozvrhování sekvencí taveb na zařízení plynulého 

odlévání.  
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2. Cíle práce 

Cílem řešení dizertační práce je vícerozměrný lineární model opotřebení kruhového 

krystalizátoru formátu 410 mm, který je založen na fuzzy shlukové analýze značek 

odlévaných ocelí.  

 Dílčí cíle řešení dizertační práce lze shrnout do následujících částí:  

 

 Základní pojmy z oblasti údržby se zaměřením na prediktivní údržbu a životnost 

technických objektů. 

 Popis krystalizátorů jako významné části na zařízení plynulého odlévání oceli a 

jejich životnost  

 Koncepce navrhovaného řešení podpory prediktivní údržby s využitím shlukové 

analýzy značek oceli 

 Model opotřebení krystalizátoru a konicita krystalizátoru 

 Regresní model opotřebení krystalizátoru  

 Přínos řešení a jeho využití jako podpory řízení prediktivní údržby a výrobního 

rozvrhování taveb na zařízení plynulého odlévání 
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3. ÚDRŽBA TECHNICKÝCH OBJEKTŮ 

3.1.  Údržba 

  Cílem údržby udržovat výrobní zařízení v technicky dobrém a provozuschopném 

stavu při vynakládání optimálních nákladů, což by v praxi mělo vést výrobní management 

k zájmu o efektivní reprodukci výrobní základny – údržbu a obnovu výrobního zařízení. To 

s sebou nese nutnost transformovat konvenčně pojaté údržby podle nových kritérií 

minimalizace nákladů a zvyšování produktivity práce, které se projeví v:  

 udržování zařízení v provozuschopném stavu, 

 předcházení vzniku poruch a poruchových stavů, 

 operativní odstraňování poruch a poruchových stavů, 

 snižování dopadů na životní prostředí a bezpečnost vyplývající z provozu zařízení, 

 vynakládání optimálních nákladů na údržbu. 

 Strategie údržby (viz. Obr. 1) je definovaná ve vztahu k činnostem vykonávanými 

před poruchou anebo po poruše zařízení. Základní rozdělení je na: 

 preventivní strategii údržby – činnost údržby před vznikem poruchy, v předem 

stanovených intervalech nebo v souladu s předepsanými kritérii, cílem je snížení 

pravděpodobnosti vzniku poruchy 

 korekční strategie údržby – činnost údržby po výskytu poruchy, cílem je uvést objekt 

do stavu, ve kterém může vykonávat požadovanou funkci. 

Preventivní strategie údržby dále dělíme na: 

 plánovaná preventivní údržba – je vykonávaná v souladu s časovým plánem nebo 

plánem využití zařízení 

 prediktivní údržba – údržba na základě předpokládaného stavu – je vykonávána se 

zřetelem na stupeň poškození objektu a jeho předpokládaný vývoj posouzený na základě 

výsledků analýz a vyhodnocení důležitých parametrů objektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1 Strategie údržby [39] 
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3.2.  Prediktivní údržba  

 Prediktivní údržba je stále více se prosazující metoda testování strojů, která nalézá 

chyby ve stavech strojů na základě diagnostických metod. Testování strojů se většinou 

provádí bez nutnosti odstávky stroje, která je obvykle nezbytná v případě programů 

preventivní údržby.  

 V údržbě prediktivní (predictive) se používá diagnostika off-line i diagnostika on-

line. Pomocí těchto metod se pracovníci údržby snaží co nejpřesněji předpovědět vznik 

poruchy na technickém celku. V optimálním případě se daří opravy nebo výměny částí 

provést v co nejkratším časovém intervalu před poruchou. Pomocí diagnostiky lze mnohdy 

výrobní proces upravit tak, že je prodloužena doba životnosti celého technologického celku 

nebo jeho komponent. Pomocí kombinace obou způsobů této údržby je možné dobu mezi 

jednotlivými údržbovými zásahy maximalizovat.  

Výhody prediktivní údržby:  

 poskytuje zvýšenou provozní životnost a dostupnost komponentů,  

 umožňuje preventivní nápravná opatření,  

 odrazí se ve snížení prostojů zařízení nebo procesu,  

 snižuje náklady na náhradní díly a práci,  

 poskytuje lepší kvalitu výrobku,  

 zlepšuje bezpečnost pracovníků a životního prostředí,  

 zvyšuje pracovní morálku zaměstnanců,  

 zvyšuje úspory energie,  

 odrazí se v odhadovaných 8 % až 12 % úspor nákladů, které mohou vyplynout z programu 

prediktivní údržby. [16] 

Nevýhody prediktivní údržby:  

 Zvýšení investic do přístrojů.  

 Zvýšení investic do vzdělávání zaměstnanců.  

 Řízení vidí snadný potenciál úspor.  
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4. ŽIVOTNOST TECHNICKÝCH OBJEKTŮ 
 Jednou ze základních vlastností technického objektu je životnost, která označuje, jak 

dlouho by měl mít objekt své základní parametry, nebo téměř základní vlastnosti. 

Zde nepatří vlastní provozuschopnost např. také spolehlivost a výkonnostní charakteristiky. 

 Životnost je vlastnost objektu, která je vyjádřená jeho schopností vykonávat 

požadované funkce do dosažení mezního stavu při stanoveném systému předepsané údržby 

a oprav. Podle platných norem je pojem mezní stav definován jako stav objektu, ve kterém 

musí být další využití objektu přerušeno. 

Důvody přerušení: 

 neodstranitelné porušení bezpečnostních požadavků, 

 neodstranitelné snížení efektivnosti provozu pod přípustnou hodnotu, 

 neodstranitelné překročení předepsaných mezí stanovených parametrů, 

 nutnost provedení generální opravy. 

 Významně ovlivňuje životnost způsob, jakým je produkt používán (výrobní 

zatěžování, okolní prostředí apod.). U sledovaných zařízení se proto pravidelně monitoruje 

zatěžování (např. v jaderné energetice) a také se sleduje stav předpokládané životnosti, 

aby se mohla včas naplánovat výměna. 

 Řízením životnosti technických systémů nazýváme proces, kdy se stanoví doba 

neboli hodnota diagnostického signálu, po kterou je schopno zařízení neboli jeho části plnit 

požadovanou funkci v daných podmínkách užívání a údržby do momentu dosažení mezního 

stavu. 
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5. KRYSTALIZÁTOR  

 Při plynulém odlévání (Obr. 2) se ocel odlévá z pánve přes mezipánev do vodou 

chlazeného krystalizátoru, který slouží jako kokila. V krystalizátoru utuhne povrchová 

vrstva oceli. Na výstupu z krystalizátoru je teplota povrchu předlitku kolem 1 200 °C a jádro 

předlitku je ještě tekuté. Dále postupuje předlitek do oblasti sekundárního ochlazování, kde 

se pomocí trysek přivádí na povrch předlitku voda v podobě jemné mlhy. Pohyb předlitku 

je zajištěn tažnými válečky. Na výstupu z oblasti sekundárního ochlazování musí být 

předlitek ztuhlý po celém průřezu, a teprve potom se rozřezává na kusy o požadované délce. 

Řezání se obyčejně provádí kyslíko-acetylenovým řezacím hořákem a jen u tenčích předlitků 

nůžkami. Hořák se během řezání pohybuje synchronizovaně zároveň s předlitkem a po 

odřezání se vrací do výchozí polohy. Rozřezané předlitky se dále dopravují dopravními 

válečky k místu dalšího zpracování.  

Krystalizátor je jeden z nejdůležitějších součástí na ZPO. Musí být schopen řešit 

zásadní problém vzniklý při plynulém odlévání jakým je prvotní odvod tepla, který 

způsobuje chladnutí oceli a dává tak vzniku ztuhlé licí kůře. Ta musí být schopna na výstupu 

z krystalizátoru čelit, jak ferostatickému tlaku tekuté oceli, tak atmosférickému tlaku. [11] 

 Svým konstrukčním řešením, účinností odvodu tepla a rovnoměrnosti ovlivňuje 

krystalizátor určitým způsobem nejen výkonnost a rentabilnost licího stroje, ale také kvalitu 

předlitků.  

 Mezi další činnosti krystalizátorů patří zajistit [3]:  

 stabilitu provozu při odlévání  

 potřebnou licí rychlost s rychlostí tažných stolic, které mají za úkol tažení předlitku  

 kvalitu předlitku v souvislosti s jeho:  

 vnitřní strukturou  

 povrchovou strukturou  

 rozměrovou přesností. 

 Jako výchozí materiál na výrobu krystalizátoru se pro svou vysokou schopnost 

odvodu tepla používá měď. V poslední době se více uplatňuje elektrolytická měď nebo 

slitiny mědi jako je měď-zirkonium, měď-chrom nebo např. měď-stříbro. Tyto slitiny mají 

sice menší odvod tepla a pevnost, ale pro jejich vyšší mez kluzu zajišťují delší životnost 

krystalizátoru.[12] 

 
Obr. 2 Schéma bramového plynulého odlévání [40] 
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5.1.  Životnost krystalizátorů 

 Obecně se počítá životnost krystalizátorů na metráž odlité oceli, odlitou hmotnost 

oceli nebo počet odlitých taveb. Řádově se u odlitých taveb uvádí 500 – 2500 taveb. 

Takto široké rozmezí je zapříčiněno rozdílnými vlastnostmi ocelí a odlišnými tvary odlitků, 

které je možno odlévat. U normálního chodu dosahuje životnost 10 000 až 15 000 odlitých 

bram. [3] 

 Vyřazení krystalizátorů z provozu je podmíněno stavem jeho vnitřního povrchu nebo 

stavem spojů v rozích, kdy jejich rozevření nesmí přesáhnout 0,3 mm. Tyto  okolnosti, jež 

stanoví jeho míru opotřebení, jsou závislé na počtu taveb odlitých krystalizátorem. Zpravidla 

jich bývá od 100 až po 1000. Takto velký rozptyl je dán různým obsahem licích pánví 

a odlišnými průřezy krystalizátorů. Kvalita předlitku je úzce spjata s opotřebením konicity 

v dolní části průřezu krystalizátoru, kde u bramového ZPO nesmí být opotřebení větší než 

1,5 -2,0 mm a u blokového 0,7 mm. Překročením těchto tolerancí může dojít v závislosti 

na lité značce ke vzniku povrchových vad.[12] 

 Mezi hlavní vlivy na životnost krystalizátoru patří [18] 

 u malých průřezů krystalizátoru dochází díky vyšším licím rychlostem k rychlejšímu 

opotřebení, 

 zakřivené krystalizátory dosahují kratší životnosti z důvodu excentrického dopadu licího 

proudu do krystalizátoru a zvětšeným mechanickým otěrem ve spodní části 

krystalizátoru, 

 vlastnosti a jakost materiálu krystalizátoru, 

 tvar a velikost plynule litého předlitku (PLP),  

 způsob chlazení, 

 rychlost lití, 

 vlastnosti používaného licího prášku, 

 další provozní vlivy (propaly, argónování, odlévací teplota, a další). 

5.2.  Moderní trendy a problémy výzkumu za provozu 

Moderní trend zvyšování licích rychlostí, klade náročné požadavky na krystalizátory. 

U kokil krystalizátorů je vyžadována stálost rozměrů, odolnost vůči opotřebení a vysoká 

tepelná vodivost. Kokila krystalizátoru je vystavena extrémnímu cyklickému, tepelnému 

a mechanickému namáhání. V kokile krystalizátoru je vysoký teplotní rozdíl mezi vnějším 

a vnitřním povrchem, který je důsledkem velké hustoty tepelného toku. Tím vznikají teplotní 

pnutí a plastické deformace, které jsou z hlediska provozu nežádoucí.  

 Na Obr. 3 je nová vložka kruhové krystalizátoru, na Obr. 4 je opotřebovaná vložka 

krystalizátoru, na které jsou patrné zóny opotřebení.   

   
Obr. 3 - Tvar nové vložky kruhového                   Obr. 4 - Opotřebená vložka kruhového 

krystalizátoru ø 550 mm-pohled zdola.               krystalizátoru ø 550mm-pohled shora. [28] 
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 Krystalizátory jsou vyřazovány z provozu v podstatě ze dvou důvodů, a to vlivem 

ztráty konicity opotřebením, a také vlivem trvalé deformace stěn kokil krystalizátoru 

(Obr. 5). Největší deformace jsou v oblasti hladiny oceli a těsně pod ní. 

 

 
Obr.5 Znázornění opotřebení krystalizátoru [9] 

 

 Experimentální výzkum krystalizátorů je složitý a to z důvodu vysokých teplot 

a nebezpečí plynoucího z přítomnosti tekuté oceli v těsné blízkosti chladící vody. 

Konstrukční úpravy zařízení před experimentem jsou nákladné a mohou zdržovat výrobu. 

Experimentální výzkum proto musí vždy probíhat v součinnosti výrobního podniku 

s experimentátorským pracovištěm, které se musí podřídit prioritám výroby. Vedle 

experimentálního výzkumu má svou nezastupitelnou pozici také matematické modelování. 
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6. MODEL PRO PODPORU ŘÍZENÍ PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBY 

6.1.  Koncepce modelu 

 Základem prediktivní údržby je provádění diagnostických testů bez nutnosti 

odstávky zařízení, jejíž cílem je co nejpřesněji předpovědět vznik poruch na technickém 

objektu a provést údržbářský zásah před tímto termínem.  

 V případě kruhového krystalizátoru, který je předmětem řešení, řešíme vznik 

mezního stavu krystalizátoru, který je dán mezním opotřebením. 

 Pro řešení stanovení mezního stavu kruhového krystalizátoru je vytvořen model 

využívající off-line analytickou diagnostiku, tzn. model vychází z datových údajů o vlivu 

provozních parametrů odlévaných taveb na opotřebení kruhových krystalizátorů, které je 

měřeno systémem MKL 100/420.  

 Základem modelu pro podporu řízení prediktivní údržby kruhových krystalizátorů je 

model stanovení velikosti opotřebení vlivem provozních podmínek v průběhu lití. Pro tvorbu 

tohoto modelu byly využity dataminingové metody - metody shlukování a vícerozměrná 

regresní analýza, a lze jej schematicky znázornit následujícím obrázkem 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 6. Schématické znázornění struktury modelu pro podporu řízení prediktivní údržby 

 

Provozní data 
(měřené parametry 

taveb při odlévání) 
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krystalizátorů) 

 

Shlukování značek ocelí 

Opotřebení 

krystalizátorů vyjádřené 

změnou konicity 

Vícerozměrná regresní 

analýza vyjadřující 

závislost mezi množstvím 

odlitých taveb a velikostí 

opotřebení 

Predikce konicity 

krystalizátoru 

(diagnostický parametr) 
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6.2.  Algoritmy shlukovaní 

 K řešení problematiky shlukování značek ocelí byly použity metody K-Means 

a Fuzzy K-Means. Jde o jedny z neřízených učících algoritmů určených k řešení problémů 

shlukování dat. Efektivita spočívá zejména ve využití jednoduché klasifikace skupin dat 

do jednotlivých shluků.  

Metoda K-Means  

Protože metoda K-Means je poměrně známa, bude zde nastíněn pouze její základní princip. 

K-Means je shlukovací iterační algoritmus. Algoritmus je založen na vzdálenosti bodů 

v mnoha rozměrném prostoru. Každý hodnocený objekt je reprezentován právě jedním 

bodem, každý sledovaný atribut pak jednou souřadnicí. Metoda K-Means je vhodná zejména 

pro velké množiny dat, které mají být roztříděny do malého počtu shluků [2]. 

 V inicializační části nastavíme počet shluků k, které na výstupu požadujeme (odtud 

K-Means). Je vytvořeno k bodů s náhodnými souřadnicemi (budoucí středy shluků - 

tzv. Centroidy). Objekt je přiřazen k nejbližšímu počátečnímu centroidu, (zjištěná 

vzdálenost od tohoto centroidu je menší, než vzdálenosti od ostatních centroidů) shluk je 

tedy reprezentován všemi body, které jsou nejblíže stejnému centroidu [38]. Pro každý shluk 

je spočten nový centroid, kterým je m-rozměrný vektor průměrných hodnot jednotlivých 

proměnných. Opět se postupně zkoumají vzdálenosti každého objektu od každého centroidu. 

V případě, že má objekt blíže k centroidu jiného shluku, je objekt do tohoto shluku přesunut. 

Celý postup je opakován tak dlouho, dokud dochází k přesunům. Je dokázáno, že algoritmus 

je konečný [35].  

 Pro stanovení počátečních centroidů existují různé přístupy, může to být například k-

prvních objektů souboru. Poté se postupně zkoumají vzdálenosti každého objektu 

od každého počátečního centroidu tak, že se pro každou takovou dvojici spočte euklidovská 

vzdálenost. 

Fuzzy shlukování  

Fuzzy shlukování je taková metoda, která umocňuje shlukování jednoho objektu do více 

shluku najednou, oproti běžným shlukovacím metodám, kde každý bod může být shlukován 

pouze do jediného shluku. Představme si, že máme K shluků a proměnné mi1, mi2, …mik, 

které představují pravděpodobnosti toho, že objekt patří do k-tého shluku.  

V metodě K-Means je jedna z těchto proměnných rovna jedné a zbytek proměnných je roven 

nule[15].  

Míra příslušnosti čili přítomnost objektu je rozdělena do všech shluků. Proměnná mik má 

v každém shluku určitou příslušnost a velikost příslušnosti pro všechny shluky, kam bod 

patří, musí být v rozsahu od 0 do 1. Tento proces nazýváme fuzzifikací shlukové konfigurace. 

Tento proces má výhodu v tom, že nenutí objekt, aby byl zařazen pouze v jednom 

shluku[15].  

Fuzzy algoritmus minimalizuje účelovou funkci C, která je funkcí neznámých účastí 

ve shluku a dále funkcí i vzdálenosti dle vztahu:  

 

𝐶 =  ∑
∑ ∑ 𝑚𝑖𝑘 

2 𝑚𝑗𝑘
2 𝑑𝑖𝑗

𝑁
𝑓=1

𝑁
𝑖=1

2 ∑ 𝑚𝑗𝑘
2𝑁

𝑓=1

 

𝐾

𝑘 =1

(1)  

       

kde  mik  představuje neznámou účast objektu i ve k-tém shluku k 

 dij  je vzdálenost mezi objekty i a j  
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Účasti ve shluku jsou předmětem omezení a musí být nezápornými čísly a dále účasti pro 

jeden objekt musí být v sumě rovny 1. To značí, že účasti mají stejná omezení jako by to 

byly pravděpodobnosti, že individuum patří do jisté skupiny [15].   

V dalším textu se zaměříme na metodu Fuzzy K-Means, která byla užita při řešení.  

 

Metoda Fuzzy k-means  

Ve Fuzzy K-Means se pro každý prvek spočítá, s jakou pravděpodobností od 0 do 1 patří do 

daného shluku. Pomocí této metody lze dobře popsat rozložení bodů ve shlucích. Body na 

okrajích shluku totiž mají nižší stupeň příslušnosti ke shluku, než body v blízkosti jeho 

středu. Jeden prvek může patřit i do více shluků zároveň. Příslušnost prvku ke shluku se 

vyjadřuje koeficientem příslušnosti. Součet všech koeficientů příslušnosti pro jeden prvek 

se musí rovnat jedné. Postup metody [14]:  

1. Vyber počet shluků.  

2. Náhodně přiřaď koeficient příslušnosti ke každému bodu.  

3. Opakuj následující kroky, dokud změna koeficientu příslušnosti není menší, než 

   nějaký daný práh citlivosti a pak skonči.  

a) Spočítej střed každého shluku.  

b) Pro každý bod spočítej pravděpodobnost příslušnosti k určitému shluku.  

 

 

Obr. 7 Algoritmus metody Fuzzy K-Means 

 

Na obrázku 7 je znázorněn zjednodušený algoritmus metody Fuzzy K_Means.   

 

V tabulce 1. je uvedeno porovnání metody K-Means a Fuzzy K-Means na základě několika 

hledisek. Znaménko + znamená, že metoda danou vlastnost splňuje a znaménka - značí opak.  
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Tabulka 1. Porovnání metod 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že model je řešen v prostředí MatLab bylo možné využít funkce fcm, tedy 

funkci řešící Fuzzy K-Means shlukovací analýzu.  

6.3.  Shlukování značek oceli 

Pro shlukování značek oceli byly vytvořeny programy Main1.m (řeší metodu K-

Means) a Main2.m (řeší metodu Fuzzy K-Means) v prostředí Matlab. 

 Navržené algoritmy nejsou omezeny množstvím značek, které lze do řešení libovolně 

přidávat dle vyráběného sortimentu. Na Obr. 8 je znázorněna heterogenita odlévaných 

značek oceli (označení DTP) a jejich četnost. Stejná situace je i u odlévaných formátů.  

Vyvíjený model byl vytvořen a testován na 152 značkách ocelí (pozn. značky oceli jsou 

značeny z důvodu citlivosti zveřejňovaných informací označeny čísly od jedné do sto 

padesáti dvou), přičemž každá značka byla charakterizována 27 parametry (opět z důvodu 

citlivosti zveřejňovaných informací byly hodnoty zveřejňovaných parametrů zakódovány).  

 
Obr. 8 Znázornění četností jednotlivých značek ocelí na vybraném datovém souboru 

 Výsledkem řešení této části práce je rozdělení odlévaných značek ocelí do skupin 

(shluků), ve kterých jsou značky ocelí si chemickým složení a teplotně velmi blízké, 

s využitím, jak tradiční tak i fuzzy metod shlukové analýzy.  

 

Vlastnost  K-means Fuzzy k-means 

Závisí na počátečních 

podmínkách  
+ + 

Počet shluků musíme určit 

předem  

+ + 

Jeden prvek může patřit 

do více shluků  

- + 

Hierarchická metoda  - - 
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Rozdělení počátečních dat  

  Z počátečních surových dat byly vypočteny rozptyly jednotlivých prvků 

podle vztahu:  

 
22

1

1







i

i xx
n

s  (2)

 
 

kde s2  je výběrový rozptyl, 

 n  počet hodnot,  

 xi   jednotlivé hodnoty 

 x   aritmetický průměr. 

 Parametry, jejichž rozptyl byl větší než 0,0001, byly označeny jako významné a byly 

zařazeny pro shlukování značek metodami K-Means a Fuzzy K-Means. 

 V tabulce č.2 je zobrazena ukázka zredukovaných dat (opět z důvodu rozsáhlosti), 

podle vypočteného rozptylu jednotlivých parametrů. Vybraná data obsahují 152 řádků a 11 

parametrů.  

 
Tabulka 2. Vybrané parametry 

 T_LIKVIDU C Mn Si S Cu Cr Ni Mo V H 

1 384.819 0.096 0.360 0.142 0.013 0.013 0.041 0.008 0.003 0.026 0.466 

2 385.078 0.111 0.210 0.073 0.008 0.008 0.295 0.008 0.047 0.003 0.388 

3 390.516 0.041 0.350 0.098 0.008 0.023 0.031 0.008 0.003 0.000 0.596 

4 390.516 0.047 0.313 0.065 0.003 0.008 0.036 0.054 0.003 0.005 0.466 

5 389.998 0.044 0.337 0.117 0.003 0.008 0.057 0.005 0.000 0.010 0.466 

6 391.811 0.041 0.277 0.039 0.003 0.008 0.013 0.005 0.003 0.000 0.388 

7 390.257 0.049 0.347 0.060 0.005 0.008 0.021 0.005 0.000 0.003 0.000 

8 390.775 0.047 0.243 0.083 0.005 0.005 0.052 0.003 0.000 0.003 0.000 

9 390.775 0.039 0.344 0.101 0.003 0.013 0.010 0.008 0.000 0.000 0.000 

10 391.811 0.041 0.189 0.067 0.003 0.016 0.010 0.010 0.003 0.003 0.000 

 

Výsledky shlukové analýzy  

V další části práce jsou prezentovány grafickou formou dosažené výsledky řešení shlukové 

analýzy s využitím programu Main1.m a Main2.m  

V rámci řešení byla provedena shluková analýza metodami K-Means a Fuzzy K-Means 

na úplném datovém souboru, tzn. se všemi parametry, a dále na zredukovaném datovém 

souboru s vybranými parametry.  

Cílem této části řešení bylo srovnat výsledky shlukové analýza metodami K-Means a Fuzzy 

K-Means provedené na obou datových souborech z hlediska rozložení značek ocelí v 

jednotlivých shlucích v závislosti  

 na použité metodě shlukování, 

 na počtu parametrů přiřazené jedné značce (úplný datový soubor resp. zredukovaný 

datový soubor) 

a dále pro stanovení optimální počtu shluků  
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Analýza výsledků shlukovacích analýz 

 Na obrázku 9 jsou graficky vyjádřeno procentuální rozložení jednotlivých shluků v 

závislosti na použité metodě shlukování a velikosti datového souboru.  

 

 
2 shluky      3 shluky 

 
4 shluky      5 shluků 

 
6 shluků      7 shluků 

 

 
 

8 shluků 

Obr. 9 Procentuální rozložení jednotlivých shluků v závislosti na použité metodě shlukování a datovém 

souboru (KM - K-Means  FCM - Fuzzy K-Means) 
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Z výsledků je patrné, že  

 velikost souboru (z hlediska počtu parametrů jednotlivých značek ocelí) nemá výrazný 

vliv na rozložení shluků v rámci stejných metod shlukování, zároveň je to potvrzení, 

že zvolené parametry byly určeny správně a charakterizují jednotlivé značky ocelí; 

 rozložení shluků při aplikaci metody Fuzzy K-Means je rovnoměrnější než u klasické K-

Means, kde jsou definovány „ostré hranice“ jednotlivých shluků, proto pro další řešení 

byly zvoleny získané metodou Fuzzy K-Means provedenou na redukovaném souboru 

parametrů značek ocelí.  

 

Z hlediska dalšího praktického využití výhodou metody Fuzzy K-Means při řešení plánování 

sekvence taveb na ZPO je stanovení míry příslušnosti pro jednotlivé shluky. Maximální míra 

příslušnosti jednak zařadí značku oceli do příslušného shluku, ale ostatní míry umožňují najít 

příbuznost k ostatním shlukům. Tato informace o příbuznosti mezi jednotlivými shluky, pak 

dávají možnost spojování jednotlivých shluků (sekvencí) do delších sekvencí přes značky 

příbuzné pro oba shluky. Taktový to přístup, pak dává nové možnosti při plánování sekvencí 

taveb na ZPO a tím zvýšit efektivitu a produktivitu procesu plynulého odlévání oceli. 

 

Stanovení optimálního počtu shluků 

Jedním z nejobtížnějších úkolů shlukovací analýzy je nalezení vhodného počtu shluků. K 

řešení velikosti fuzzifikace se používá Dunnův rozdělovací koeficient (prezentovaný J. C. 

Dunn v roce 1974), který se vyjadřuje vzorcem:  

 

𝐹(𝑈) =  
1

𝑁 
 ∑ ∑ 𝑚𝑖𝑘

2

𝑁

𝑖=1

𝐾

𝑘=1

(3) 

 

Koeficient leží v intervalu od 1/K do 1. Hodnota F(U) = 1/K platí, když všechny účasti jsou 

rovny 1/K. Hodnota F(U) = 1 platí, když pro každý objekt je účast jednotková a zbytek je 

roven nule. Dunnův rozdělovací koeficient může být také normován tak, že jeho hodnota se 

proměňuje od 0 (úplné fuzzy) do 1 (pevný shluk) normovaná verze má pak tvar:  

 

𝐹𝑐(𝑈) =  
𝐹(𝑈) −  1/K 

1 −  1/K
(4) 

Kaufmanův koeficient má tvar:  

 

𝐷(𝑈) =  
1

𝑁 
∑ ∑(ℎ𝑖𝑘  −  𝑚𝑖𝑘)

2

𝑁

𝑖=1

𝐾

𝑘=1

(5) 

 
 

Koeficient se vyskytuje v intervalu hodnot od D(U) = 0 (pevné shluky), do D(U) = 1 – (1/K) 

(úplné fuzzy).  
 

Kaufmanův normovaný rozdělovací koeficient má tvar: 

 

𝐷𝑐(𝑈) =
𝐷(𝑈)

1 − (1/K) 
(6) 
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Normované rozdělovací koeficienty Fc(U) a Dc(U) dávají dobrou indikaci o optimálním 

počtu shluků. [15]  

V rámci řešení dizertační práce byla provedena série výpočtu rozdělovacích koeficientů 

shlukování pro různé hodnoty míry překrytí fuzzy množin a počtu shluků.  

Na obrázku 10 je ukázka z výše uvedených simulací, která demonstruje získané výsledky 

a na kterém je zaznačena maximální hodnota Dunnova rozdělovacího koeficientu. V dolní 

části obrázku je znázorněno průběh koeficientu subtraktivního shlukování, který byl užit 

jako pomocné kritérium s využitím funkce subclust v prostředí Matlab.  

 
Obr. 10 Ukázka výsledků simulací při stanovování optimálního počtu shluků 

 

6.4.  Konicita 

 Proces tuhnutí plynule litého předlitku probíhá v souladu s fyzikálními představami 

o tvorbě licí kůry ve třech oblastech: jedná se o horní oblast dokonalého kontaktu předlitku 

s krystalizátorem, střední přechodovou oblast a dolní oblast stabilní mezery mezi ocelí 

a kokilou. K zajištění dobrého kontaktu tuhnoucího a chladnoucího předlitku 

s krystalizátorem je zapotřebí, aby volný průřez na dolní hraně krystalizátoru byl menší než 

průřez vstupní, tzn. že krystalizátor musí být konický. 
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 Jinak řečeno krystalizátory jsou charakterizovány především svou geometrií, která je 

dána příčným řezem, úkosem stěn (konicitou), tvarem rohů a délkou. Konicita dovoluje 

kompenzovat smrštění oceli. Při volbě úkosu je třeba přihlédnout k jakosti oceli, která bude 

plynule odlévána, k jejímu přehřátí a rychlosti odlévání, což jsou současně faktory 

k rozhodující o zúžení spodního průřezu krystalizátoru. 

V provozní praxi jsou uváděny dva typy konicity, a sice konicita absolutní a relativní.  

 Jako nejvhodnější a nejčastěji používaná pro kruhové krystalizátory je relativní 

konicita k průměru a délce krystalizátoru, kterou budeme používat i v rámci řešené 

dizertační práce.  

6.5.  Model opotřebení krystalizátorů  

 V rámci řešení byly hodnoceny pouze měděné vložky kruhového formátu  410 mm 

(z důvodu dlouhodobě největšího množství odlité oceli do předlitků tohoto formátu). 

  Měděné vložky krystalizátorů tohoto formátu jsou v datových souborech laserového 

měřicího systému MKL formy DASFOS, rozděleny podle způsobu opracování povrchu 

(průběh konicity, parametry víceboku) na čtyři typy označené písmeny A, C, D, E.  

V rámci homogenity zpracovávaných dat byly do zpracování zařazeny pouze 

krystalizátory s vložkou typu A. Typ A by měl být přitom základní, v minulosti hlavně 

používaný typ s dvojí konicitou (lineární piecewise průběh rozměrů po výšce) – na počátku 

s hladkými stěnami (bez víceboku) a později s vícebokem, avšak postupem času jsou 

do tohoto typu (omylem anebo díky chybějícímu dalšímu vytvořenému typu) zařazovány 

i měděné vložky s jinou úpravou pracovní plochy. 

 Výběr měděných vložek krystalizátorů formátu  410 mm 

 Výběr měření měděných vložek kruhového formátu  410 mm vycházel 

z následujících kritérií: 

 odlito alespoň 12 kt oceli – mez, kdy technologové měděnou vložky většinou vyřazují 

z lití, 

 existence alespoň tří měření – z důvodu aproximace průběhu ukazatelů opotřebení je 

vhodné, když první a poslední měření byly uskutečněny při odlití 0 a asi 12 kt, 

což dokumentuje průběh opotřebení měděné vložky v období její nasazení do lití 

v rámci jedné renovace, 

 standardní hladký a monotónní průběh klasických (používaných) ukazatelů opotřebení 

a deformace měděných vložek krystalizátoru, tj. SOD (směrodatná odchylka diferencí 

výkresových a měřených hodnot na všech 18-ti měřicích hladinách), sSOP (střední 

směrodatná odchylka měřených průměrů v měřicích hladinách), případně i DSP16 

(diference středního průměru na 16. měřicí hladině) – takovýto průběh indikuje 

správnost měření, neexistenci systematických chyb způsobených operátorem nebo 

mechanicky narušeným povrchem (rýha v místě měření apod.) a zaručuje korektní 

porovnání klasických a moderních metod hodnocení stavu a průběhu opotřebení 

měděných vložek krystalizátoru. 

Uvedené podmínky splňovaly pouze měření pro typ měděných vložek A, proto řešení 

bylo prováděno na pěti vybraných měděných vložek typu A, splňujících výše uvedená 

kritéria. Konkrétně jde o měděné vložky s následujícími čísly, počty měření, celkovým 

odlitým množstvím oceli a dalším údajem: 

 A: 6 měření, odlito asi 12,5 kt oceli 

 B: 4 měření, odlito asi 13 kt oceli, chybí počáteční měření (při 0 t oceli, po výrobě) 

 C: 3 měření, odlito asi 12 kt oceli, chybí počáteční měření -„- 
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 D: 5 měření, odlito asi 13 kt oceli 

 E: 5 měření, odlito asi 12 kt oceli. 

 

Z důvodu neúplnosti některých měření a provozních údajů nebyly tvorby modelu zařazeny 

všechny výsledky laserové měření. Vložky krystalizátorů A, B, C, D byly užity pro stanovení 

koeficientů modelů, vložka krystalizátoru E byla užita pro ověření správnosti vypočtených 

koeficientů modelu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 11 Znázornění měřených hladin měděných vložek krystalizátoru formátu  410 mm 

 

  Vybrané krystalizátory byly srovnány z hlediska počátečního průměrného 

profilu a ve srovnání s renovovaným a obdobně po odlití cca 12 kt oceli. 

 Následně byl analyzován průběh opotřebení po výškovém profilu krystalizátoru 

od zařazení krystalizátoru do provozu až po jeho vyřazení na renovaci a byly u nich 

vypočítány průměrné relativní konicity pro různé úseky krystalizátoru. 
 

Ze stanovených konicit byl vytvořen model opotřebení založený na průměrné celkové a 

dolní konicitě. Výsledkem modelu opotřebení krystalizátoru (viz. Obr. 12) jsou hodnoty 

průměrné dolní konicity (výška 256 až 562 mm), které pro analyzované kruhové 

krystalizátory vykazovaly nejlepší výsledky. Tyto hodnoty konicit jsou dále využity 

v regresním modelu jako výstupní parametry. 

 

hladina   hloubka  průměr výkres 

    [mm]          [mm] 

     1         10       419.34 

     2         49       418.80 

     3         88       418.27 

     4       127       417.73 

     5       166       417.19 

     6       205       416.65 

     7       244       416.11 

     8       256       416.00 

     9       290       415.80 

   10       324       415.60 

   11       358       415.40 

   12       392       415.21 

   13       426       415.01 

   14       460       414.81 

   15       494       414.61 

   16       528       414.42 

   17       562       414.22 

   18       590       414.06 
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Obr. 12 Model opotřebení vyjádřený průměrnou celkovou a dolní konicitou 

 

  

6.6.  Regresní model opotřebení krystalizátoru 

 Závěrečnou fází řešení je tvorba regresního modelu opotřebení, který bude řešit 

změnu průměrné dolní konicity kruhového krystalizátoru na základě počtu taveb 

v jednotlivých shlucích značek ocelí.  

 V této fázi řešení dizertační práce je testován vícerozměrný lineární regresní model 

ve tvaru 

dkfffffff  77665544332211      (7) 

 

kde  f1 až f7  jsou kumulativní četnosti odlitých značek ve shlucích S1 až S5, 

 1 až 7  koeficienty významnosti shluků S1 až S7 na opotřebení  

    krystalizátoru, 

 kd   změna průměrné dolní konicity kruhového krystalizátoru  

    jednotlivých obdobích. 

 Z provozních údajů byly pro jednotlivé shluky značek stanoveny kumulativní 

četnosti v jednotlivých obdobích technického života krystalizátoru (obdobím je myšlen 

časový úsek mezi dvěma provedenými měřeními opotřebení krystalizátoru měřícím 

systémem MKL 100/420) a tyto hodnoty jsou vstupy do regresního modelu. V tabulce 3 jsou 

uvedeny vstupní a výstupní hodnoty pro řešený model. Vstupy jsou reprezentovány 

kumulativními počty odlitých taveb pro jednotlivé shluky značek ocelí, výstupem je změna 

dolní relativní konicity na jednotlivých krystalizátorech v jednotlivých časových intervalech, 

které jsou ohraničeny provedenými provozními měřeními opotřebení krystalizátoru 

přístrojem MKL 100/420. 

  

y = -3E-05x + 2,0958
R² = 0,7477

y = -3E-05x + 1,3591
R² = 0,8732
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Tabulka 3 Vstupní a výstupní data 

 Vstupy  Výstup 

 Shluk 1 Shluk 2 Shluk 3 Shluk 4 Shluk 5 Shluk 6 Shluk 7  

 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 Δkd 

A_1 15 15 7 0 7 10 5 0.0175 

A_2 6 4 4 2 15 28 3 0.2108 

A_3 29 16 4 0 33 39 12 0.1233 

B_4 14 19 3 5 17 34 7 0.141 

C_2 37 24 17 2 24 41 20 0.0644 

C_4 0 15 4 3 16 10 0 0.0218 

D_1 23 16 2 0 33 39 12 0.2437 

E_2 25 7 19 2 33 47 15 0.0672 

E_3 24 15 2 0 5 18 6 0.1804 

E_4 9 15 4 7 28 12 6 0.0348 

E_5 11 8 3 0 17 24 0 0.1309 

 

 

Na základě tabulky 3 byla sestavena soustava rovnic pro nalezení koeficienty významnosti 

shluků S1 až S7 na opotřebení krystalizátoru ve tvaru  

 

 

 

0175,05107071515 7654321       

2108,0328152446 7654321       

1233,0123933041629 7654321       

             1410,073417531914 7654321          (8) 

0644,02041242172437 7654321      

0218,00101634150 7654321       

2437,0123933021623 7654321       

 

 

 

Řešením získané soustavy rovnic byly získány koeficienty významnosti shluků S1 až S7 

na opotřebení krystalizátoru 

1 =  -0.019734 

2 =  0.010912 

3 =  -0.000998 

4 =  -0.064704 

5 =  -0.008246 

6 =  0.018815 

7 =  0.005276 

 

Výsledný model má pak tvar: 

dkffff

fff





7654

321

005276,0018815,0008246,0064704,0

000998,0010912,0019734,0
 (9) 
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kde 

 Δkd  změna dolní relativní konicity, 

 f1 až f7  kumulativní počty odlitých taveb ve shlucích 1 až 7 ve stanoveném 

   období.  

 

Dolní průměrná relativní konicita pro daný časový okamžik se pak stanoví dle vztahu 

ddd ktktk  )1()(       (10) 

kde  

 kd(t)  dolní průměrná relativní konicita v čase t, 

 kd(t-1)  dolní průměrná relativní konicita v čase t-1, 

 Δkd  změna dolní relativní konicity v časovém intervalu (t; t-1). 

Přesnost klasifikačních modelů 

Nejčastějším ukazatelem přesnosti klasifikačního modelu je míra chybných klasifikací. 

Udává, kolik procent testových záznamů bylo chybně zařazeno. Tuto míru je možné 

vypočítat různými technikami. Mezi nejznámější patří: holdout, náhodné seskupování 

(random subsampling), k-složkové křížové ověření (k-fold cross validation), Leave-one-out. 

V rámci řešení byla použita modifikace metody Holdout spočívající v náhodném rozdělení 

celkové datové sady na dvě nezávislé části. Na první z nich probíhá vlastní tvorba modelu 

(určení klasifikátorů). Poté se jeho přesnost ověřuje na zbývající části jako procento 

neúspěšných klasifikací. Obvykle je datová sada rozdělena v poměru 2:1.  

V rámci řešení dizertační práce byly krystalizátory A, B, C, a D užity pro tvorbu modelu 

a krystalizátor E pro jeho ověření.  

Na obrázku 13 je grafické vyjádření míry přesnosti získaného modelu ve formě grafického 

srovnání změn dolních relativních konicit s vyjádřením míry spolehlivosti.  
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Obr. 13 Grafické vyjádření míry přesnosti a míry spolehlivosti modelu 
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7. PŘÍNOS ŘEŠENÍ PRO PRAXI 
 

Přínos prezentovaného řešení vícerozměrného lineárního modelu opotřebení vložky 

kruhového krystalizátoru formátu 410 mm spočívá v následujících skutečnostech: 

 Prezentované řešení modelu opotřebení, které je založeno na fuzzy shlukové analýze 

značek odlévaných ocelí, potvrdilo možnost nového přístupu k této problematice 

využitím kombinace konvenčních a nekonvečních technik modelování procesů.  

 Prezentovaný model opotřebení s využitím analytické diagnostiky by měl být 

v provozních podmínkách základem systému prediktivní údržby a plnit funkci 

diagnostického modelu prediktivní údržby, který by určoval stav opotřebení 

krystalizátoru v jakémkoliv časovém okamžiku ve formě průměrné dolní relativní 

konicity, kdy mezní hodnotou tohoto diagnostického parametru by byla hodnota 1 resp. 

expertně stanovená mezní hodnota, zajišťující neovlivnění kvality plynule litých 

předlitků vlivem opotřebení krystalizátoru.  Při tomto přístupu k využívání 

navrhovaného řešení by operátor vkládal do systému kumulativní počty odlévaných 

taveb seskupené v jednotlivých shlucích a získával by aktuální hodnotu průměrné dolní 

relativní konicity, čímž by navrhovaný analytický diagnostický model nahrazoval 

měření opotřebení (technickou diagnostiku) a určoval by stav krystalizátoru a indikoval 

zbytkovou životnost krystalizátoru do dosažení mezního stavu a tedy termín údržby ve 

formě počtu odlévaných taveb. 

 Dále lze prezentovaný model modifikovat tak, aby jako v předcházející variantě 

neposkytoval jeden diagnostický parametr - hodnotu průměrné dolní relativní konicity, 

ale aby uživateli vykresloval aktuální nebo predikovaný průměrný profil vložky 

krystalizátoru. Modifikace by spočívala v nahrazení výstupní hodnoty modelu 

opotřebení ve formě průměrné dolní relativní konicity průměrnou šířkou vložky 

kruhového krystalizátoru na jednotlivých hladinách v jednotlivých časových obdobích. 

Tato modifikace by znamenala, že by nám vzniklo 18 lineárních soustav rovnic. 

Pro uživatele by modifikace modelu neznamenala žádnou změnu – stále by do systému 

vkládal do systému kumulativní počty odlévaných taveb seskupené v jednotlivých 

shlucích, avšak získával by aktuální resp. predikovaný grafický průměrný profil vložky 

krystalizátoru. 

 Novou možností prezentovaného modelu opotřebení je jeho využití pro podporu 

plánování taveb v sekvencích resp. kampaních, kdy navrhované řešení umožňuje 

po zadání zbytkové životnosti krystalizátoru ve formě zbytkové změny konicity 

generovat kombinace kumulativních počtů taveb v jednotlivých shlucích, které je možné 

odlévat do zadaného mezního stavu krystalizátoru uživatelem bez vlivu na kvalitu 

produkce z hlediska opotřebení krystalizátoru. Řešení s využitím fuzzy shlukové 

analýzy pak dále dává možnost "spojování" značek ocelí v různých shlucích, a tím 

minimalizovat vznik směsných oblastí při odlévání různých značek. Směsnou bramou 

se rozumí část plynule litého proudu oceli (směsné oblasti), který vznikl mísením tekuté 

oceli v mezipánvi, a to ze dvou odlišných jakostí ocelí specifických svým chemickým 

složením. Daná část plynule litého proudu by měla obsahovat jak původní jakost oceli 

(tzv. dolévanou tavbu v licí pánvi na licím stojanu ZPO), tak novou jakost oceli (tzv. 

nově otevíranou tavbu v licí pánvi na licím stojanu ZPO) a rovněž smíchané obě jakosti 

oceli. Mísení tavenin oceli dvou jakostí v mezipánvi není obecně hlavním problémem. 

Tím je rozlišení dané směsné oblasti v reálném čase. Výrobci ZPO v současné době již 

nabízejí modely, které umějí on-line počítat směsné oblasti a optimalizovat délku bram 

s ohledem na existující zakázky a DTP (Detailní Technologické Předpisy). Problémem 
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modelů je kvalita jejich výpočtů a zohlednění různých specifik, jako např. délka 

promíchávané oblasti v tuhnoucím plynule litém proudu. Tedy, i když si daný model 

zákazník zakoupí, jsou nutná ověření modelu a jeho nastavení, resp. upřesnění pravidel 

výroby směsných bram. Příliš krátké směsné bramy nejsou přípustné z pohledu garance 

požadovaného chemického složení oceli v daném výrobku a naopak příliš dlouhé 

směsné bramy nejsou přípustné z pohledu vysokých nákladů na výrobu oceli. Směsné 

bramy jsou totiž buď šrotovány anebo jsou určeny pro výrobky s nižší přidanou 

hodnotou. Hlavním cílem zavádění výroby směsných bram je odlévání většího počtu 

taveb v sekvenci, které je velmi důležité při změně výrobkového sortimentu a z pohledu 

flexibility plnění zakázek. Dalším cílem výroby směsných bram je snížení nákladů na 

žáruvzdorný materiál, zejména mezipánve a zvýšení produktivity ZPO. Míry 

příslušnosti jednotlivých značek ocelí získané fuzzy shlukovou analýzou, tak mohou být 

základem pro zdokonalování modelů směsných oblastí.  

 Navržená struktura modelu je přenositelná na různé typy krystalizátorů a umožňuje 

doplňovat nové značky ocelí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

8. ZÁVĚR 
 

Cílem řešení dizertační práce bylo vytvoření vícerozměrného lineárního modelu 

opotřebení kruhového krystalizátoru formátu 410 mm, který využívá údaje z analytické 

diagnostiky. Je založen na fuzzy shlukové analýze značek odlévaných ocelí a modelu 

opotřebení.  

 V teoretické části práce je charakterizována prediktivní údržba, jejíž podpora je 

primárním cíle řešení dizertační práce a životnost technických systémů jako vlastnost 

spolehlivosti technického objektu, která ovlivňuje cíl řešení.  

 Technickým objektem, který je předmětem řešení dizertační práce, je kruhový 

krystalizátor formátu 410 mm. V práci je provedena charakteristika krystalizátorů 

z technologického hlediska a z hlediska jejich životnosti, údržby a technické diagnostiky. 

Diagnostickým zařízením pro opotřebení krystalizátoru je měřící systém MKL 100/420 

firmy  DASFOS v.o.s. 

 Hlavní pozornost je věnována navrhovanému a vytvářenému modelu pro podporu 

řízení prediktivní údržby, jehož základem je vícerozměrný lineární model opotřebení 

kruhového krystalizátoru formátu 410 mm.  

 V rámci řešení je navržena jeho struktura a algoritmus pro stanovení jeho parametrů. 

Významnou roli ve struktuře modelu má shlukování značek ocelí. K řešení problematiky 

shlukování značek ocelí byly použity metody K-Means a Fuzzy K-Means. Jde o jedny z 

neřízených učících algoritmů určených k řešení problémů shlukování dat. Jejich efektivita 

spočívá zejména ve využití jednoduché klasifikace skupin dat do jednotlivých shluků. Bylo 

provedeno srovnání obou přístupů shlukování z hlediska použité metody, počtu parametrů 

shlukovaných značek ocelí a počtu shluků. 

Vstupy do fáze shlukování byli teplotně-chemické parametry značek ocelí 

odlévaných na kruhových krystalizátorech formátu 410 mm. Výsledkem shlukování bylo 

sdružení značek ocelí do 7 shluků pomocí metody Fuzzy K-Means na základě 

11 technologických parametrů, které byly stanoveny pomocí rozptylové analýzy 

a kumulativním modelem provozních údajů. Pro řešení shlukové analýzy byl vytvořen 

program v prostředí Matlab.  

Na základě výsledků shlukové analýzy a provozních údajů pěti vložek krystalizátorů 

kruhového formátu 410 mm byly stanoveny kumulativní četnosti odlévaných taveb značek 

ocelí, které představují vstupy při řešení modelu opotřebení. Výstupem modelu byly údaje 

o průměrné dolní relativní konicitě vložek stanovené na základě měření opotřebení měřícím 

systémem MKL 100/420. Na základě těchto údajů byly stanoveny parametry modelu 

opotřebení ve formě koeficientů významnosti shluků S1 až S7 na opotřebení krystalizátoru. 

V závěru práce jsou naznačeny možnosti praktického využití navrhovaného řešení 

jako podpory řízení prediktivní údržby a výrobního rozvrhování taveb na zařízení plynulého 

odlévání.  

Model byl vytvořen a testován na reálných provozních datech, avšak z důvodu 

citlivosti provozních údajů kódovány. Prezentované řešení ve formě vícestavového 

lineárního modelu opotřebení kruhového krystalizátoru je základem pro nový dosud 

nepublikovaný přístup k řešení problematiky operativního řízení a zároveň výrobního 

rozvrhování na zařízení plynulého odlévání oceli s využitím jak konvenčních tak i 

nekonvečních technik modelování procesů.  
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